
Klam paren 

AB Separators fasad mot Pipersgatan och 
Kungsholmsstrand Tv Erik Ohlssons brad- 
gård Foto Pån 1906. 



~ l e m i n ~ ~ a t a n  2-6, Pipersgatan 34 
Kontorsfastighet, inventerad 1990. 

Byggnadsar 1962-65, arkitekter N Stemer & C O Deurell, 
byggherre Stockholms stads fastighetskontor, byggmästare ?. 

Gathus, 5-6 van. Gatufasad: rött tegel. Fönsterbröstningar av 
plat. Plattak. 

EntrB: naturstensgolv, väggpartier av polerad granit. Pelare av 
betong. Glasad vägg. 

Huset innehaller Stockolms gatukontor, stadsbyggnadskontor 
och fastighetskontor. 

Gard: öppen mot Fleminggatan, gräs, naturstensplattor och 
plantering. 

Klamparen 8 
Fleminggatan 8, Pipersgatan 35-39 
Kontorsfastighet, inventerad 1971 o -90. 

Byggnadsar 1899-1901, arkitekt J Laurentz, byggherre Aktie- 
bolaget Separator, byggmästare P Sundahl. 

Gathus (hörnhus), 5 van t soutvan. Gatufasad: sockel, soutvan, 
bv och lister av grov- resp släthuggen natursten. I övrigt rött 
tegel. Balkonger med räcken av skulpterad natursten resp deko- 
rativt smidesjärn. Hörnet markerat pa översta van med urtavla 
och tomhuv av plat. Körport med smidesgrind, valvt tak med 
dekormalning. Portalomfattning med reliefdekor. Gardsfasad 
(mot Separatorgränd): rött tegel, balkonger med dekorativa 
smidesräcken. Plattak. 

EntrB (8): port med fyllningar och överfönster. Trappa och 
golv av gr3 marmor. Fristaende trappräcken av mässing. Faltin- 
delade vaggar i svart, gra och rosa marmor, pilastrar i svart 
marmor. Taket valvt medstuckdekor. Delvis glasat mellandöns- 
parti med kannelerade pilastrar. Hall med mönsterlagt marmor- 
golv. Vaggarmed hög fyllningspanel. Glasad receptionskur med 
panelklädda pelare, övre delen skulpterad med förgyllda figurer. 
Fäitindelat tak med stucklister. Delvis glasat mellandörrsparti 
mot komdor med urtavla i överfönstret omgiven av skulpterade 
rosor. Trapphus med trätrappa, ena väggen glasad med blyinfat- 
tade, delvis färgade glas med blommotiv. 

Byggnaden innehal 1901: p3 kv - mejerilokal med kylrum, 
smörrum, labb och badrum samt handelsbod för bolagets arbe- 
tare. Bv - kontorslokaler. 2:a van - kontor, matsal och kök. 3:e- 
4:e van - bostäder om 3-5 rok med jungfrukammare för ingenjö- 
rer och arbetsförman. 

Gard (Separatorgränd): betongplattor och gatsten, plantering- 
ar och träd. 
Huset rymmer nu Fritid Stockholms kontorslokaler. 



pipersgatan 45 A-B, Scheelegatan 38 A-40 C 
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1990. 

Byggnadsar 1986-89, arkitekt Ahrbom Fahlsten Arkitektkon- 
tor AB, byggherre AB Stockholmshem, byggmästare ?. 

Gathus, 10 van. Gatufasad: vit sprutputs. Bursprak. GHrdsfa- 
sad: terrasser och balkonger med vita fronter. 

EntrB (40): glasad port. Golv av svartlvit marmor. Väggar av 
glaserade keramikplattor i ljust grått och blatt. En vägg med 
rundade plattor malade likt björkstammar (P Ljungberg -88). 
Inre entré med linoleumgolv, vaggar av rött tegel. Trapphus med 
spiraltrappa av konststen, svampmalade väggar dekormalade 
med fåglar. 

Gbrd: lekplats för daghem med lekredskap. 

Klamparen 1 O 
~ l e m i n ~ ~ a t ' a n  10-14, Lemmans Trappgränd 3, Scheelegatan 32- 
36, Separatorgrand 1-3 
Kontorsfastighet, inventerad 1990. 

Byggnadsar 1983-86, arkitekt Ahrbom Fahlsten Arkitektkon- 
tor AB, byggherre Byggnadsstyrelsen, byggmästare JCC AB. 

Gathus, 2-7 vån. Gatufasad: sockel av granitplattor, i övrigt 
rött tegel. Fönsterband med platomfattningar mot Lemmans 
Trappgränd, i övrigt nagot indragna fält kring fönstren. GHrdsfa- 
sad (mot Separatorgränd): rött tegel. 

Entré (14): kopparportar. Polerat kalkstensgolv, vita väggar. 
Fristaende spiraltrappa med metallräcke, handledare av mäs- 
sing. Rummet sträcker sig genom tre vån med balkonger utmed 
väggarna, glasade dörrar till korridorer. Väggfasta träbänkar p8 
bv. 
Huset rymmer Stockholms tingsrätt, hyresnämnden och arren- 
denamnden, länsbostadsnämnden samt datainspektionen. 
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Klamparen 11 
Piersgatan 41-43, Lennmans Trappgränd 1 
Kontorsfastighet, inventerad 1990. 

Byggnadsar 1984-86, arkitekt Stockholms fastighetskontor - 
C O Deurell, byggherre Stockholms stads fastighetskontor, 
byggmästare ?. 

Gathus, 6-9 vån. Gatufasad: rött tegel. 
Entré (43): glasad port. Golv av gråvit marmor. Vita resp grå 

vaggar. 
Byggnaden ar en tillbyggnad till Tekniska nämndhuset. 



Ovan: Klamparen 9, fasad mot Kungsholmsstrand Nedan tv: interiör från Separator. Nedan th: Klamparen 8 tv och nr 

1 10 th. Nederst tv: Klamparen 10 tv, nr 8 th och nr 9 i fonden. Nederst th: interiör från Klamparen 10. 



Kronoberg 

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för barn på Nya Polishuset. plats. Foto A Malmström. 



Kronobera 18 
Ag negatan 33-37, ~ z ~ s ~ a t a n  44-64, Kungsholmsgatan 35-51, 
Polhemsgatan 30 
Polishus och häkte, inventerade 1983. 

Byggnadsar (hus I, Gamla polishuset) 1903-11, arkitekt G 
Lindgren, byggherre okänd, byggmästare okänd. 1960-tal ljus- 
brunnarna i flyglarna överbyggda. 1972 entréhallen över- 
byggd. 

Gathus (hus I), 3-4 van. Gatufasad: gul slätputs. Tv3 risaliter 
med gavlar och smil torn pa var sida om det framskjutande 
mittpartiet krönt av ett tom. Utanför de tornhuvförsedda hörn- 
risaliterna ligger 3 vaniga flyglar med säteritak. Vaningslister, 
fönsteromfattningar och skulpterade gavelkrön av sandsten, 
liksom portalen med rusticering, kolonner och S:t Erik i relief. 
Gardsfasad: gul slätputs. Svart plattak med koppardetaljer. 

Entre: brunlaserad träport. Yttre entré med brun/grarutigt 
marmorgolv. Hög väggpanel, vaggfasta bänkar och fönster- 
omfattningar av kalksten. Glasat mellandörrsparti. Inre entré i 
tva plan, övre van omges av stenbalustrad och kolonner. Bv 
har marmorgolv i grattbrunt och glasbetong. I varje hörn av 
hallens mittparti finns skulpterade springbrunnar i väggen. 
Dörrarna i övre vån har skulpterade stenomfattningar. Trapp- 
hus med marmortrappor i grattbrunt, svarvade stenräcken. 
Vita väggar, rikt skulpterade hörnpelare i granit och sandsten. 

Besökta interiörer - korridor har linoleumgolv, grönmalade 
väggar, fyllningsdörrar. Taket indelat av balkar och profilera- 
de lister. Tjänsterum med linoleumgolv, smyg- och bröstpa- 
nel, kälat tak. Ena väggen svängd med skapimedning. I tornet 
finns spiraltrappa, altaner pi3 alla sidor. Väntrum med lino- 
leumgolv, hög panel med fyllningar samt räfflade pilastrar, 
vaggfasta träbänkar. Granitkolomer bär välvt vitmålat tak. 

Byggnaden rymde 1911 även konferensrum, logement, lek- 
tionssal samt Kungsholmens polisstation pa soutvan mm. 

Byggnadsar (hus II, Tingsrätten) 1938, arkitekt C Melin, 
byggherre Stockholms fastighetskontor, byggmästare okänd. 

Gathus (hus II), 6 van. Gatufasad: granitsockel, gr8 puts. 3 
van sidobyggnader. Översta van indragen med Iängsgaende 
smidesräcke. Portalomfattning av sandsten. Gardsfasad: gr3 
puts. Plattak. 

Entre: kopparklädd port med överfönster dekorerat med Ju- 
stitia. Golv och trappa av brun marmor, bröstpanel av svart 
marmor, därovan vitputsade väggar. Glasade mellandörrar. 

Besökt entréhall/väntrum bevarar golv av grilbrun marmor 
med mönster i vitt. Vitputsade väggar, pelare av gråsvart mar- 

- mor. Stor rund lanternin med glasbetong. I fonden välvd nisch 
med skulptur av "Venus" sign "NM gips AUG J 458". 

Aklagarmyndigheten i Stockholm är inrymda i byggnaden. 
Fasaden har sedan inventeringen blivit brungul. 

Byggnadsar (hus III, Kriminalpolisen) 1955-59, arkitekt N 
Sterner & G Larsen, byggherre Stockholms stads fastighets- 
kontor, byggmästare okand. 

Gathus (hus III), 7 van. Gatufasad: av gril konststensputs. 
Glasmosaik i filt under fönstren. Portalomfattning i skulpte- 
rad metall. Girdsfasad: gr8 ädelputs. Svart plattak. 

Interiören ar inte besökt. 
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Byggnadsår (hus IV, Nya polishuset) 1969-72, arkitekter 
BS-konsult gm L Kolte, B Bergquist & A Jansson, byggherre 
Byggnadsstyrelsen, byggmästare okänd. 

Gathus (hus IV), 7 van. Gatufasad: sockel av betong, daro- 
van härdat fasadglas i rosabrunt. Fönsterband. Ljusgratt plat- 
tak. 

Interiören ar inte besökt. 
Byggnaden rymmer en1 nybyggnadshandlingar rättspsykia- 

trisk klinik, häktes- och arrestlokaler, lokaler för polis- och i- 

ilklagarmyndigheter samt rikspolisstyrelsen. ,,, -: - 
Gard: parkanläggning med gräs, trad, buskar och gangar 

framför hus I. I kvarterets mitt finns plantering med träd och 
buskar samt parkering. 

Kronoberg 18, hus W. Fasad mot Kungsholmrgatan. 



Kronoberg 18, interiör frdn htcs II. 
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Kungliga Myntet 

Tv: interiör från Kungliga Myntet. Foto frdn 1950. 
Nedan: Kungliga Myntet l ,  hus I, norra fasaden. 



Kungliga M~ntet  1 
Hantverkargatan 5, Norr alarstrand 6, Samuel Owens Gata l- 
7, Skillinggränd 2-8 
Kontorsfastighet, inventerad 1979. 

Byggnadsar (hus I) 1850, arkitekt J F Åbom, byggherre Kungl 
Myntet, byggmästare okänd. 

Ggrdshus (hus I), 1 vån. Fasad: svartmålad sockel, darovan gul 
puts. Rundbligefris under takgesims, gavlar med sma hörntorn. 
Svart plattak. 

Interiören ar ej besökt. 
Ursprungligen rymde huset smältningsrum, valsverk, präglings- 

sal, justeringsrum, medaljverkstad och myntsal. Numera dispo- 
nerar Stockholms regionmusik lokalerna. 

Gard: gräs, trad, planteringar och asfalterade gangar. 
Fasaden ar omputsad i ljusbeige slätputs sedan inventeringen. 

Byggnadsar (hus II) 1785, arkitekt okänd, byggherre okand, 
byggmästare okänd. 

Gathus (hus II), 2 van + vindsvan. Gatufasad: gul puts. Svart 
plattak. 

Entré: delvis glasad port med fyllningar. Konststensgolv, fyll- 
ningsdörr med utsagade hjärtan. Trapphus med kalkstenstrappa. 
Trapplan med linoleumgolv, fyllningsdörrar - aven pa väggfasta 
hörnskap. 

Myntverket använde byggnaden till mekanisk verkstad och 
gravöravd. Nu har Barnmiljöradet kontor i huset. 

Byggnadsar (hus III) 1700-tal, arkitekt okänd, byggherre 
okänd, byggmästare okand. 

Gathus (hus III) 1 van. Gatufasad: svartmalad sockel, därovan 
gul puts. Gratt plattak. 

Interiören ar inte besökt. 

Byggnadsar (hus IV) okänt, arkitekt okänd, byggherre okänd, 
byggmästare okänd. 

Gathus (hus IV, hörnhus), 1 van. Gatufasad: cementsockel, 
darovan gul puts. Mot Norr Malarstrand filtindelad gavel, delvis 
spritputsad. Tegeltak. 

Entré: linoleumgolv, vita vaggar, sankt tak i ribbor, slata 
dörrar. 

Byggnadens ursprungliga funktion ar oviss. Da Myntet tog 
över inreddes har bostäder At kamreraren och gravören. Nu 
(1989) har "Blåsarkapellet" repetitionslokaler i huset. 
Sedan inventeringen har fasaden putsats i rödgult och sockeln 
malats svart. 

Byggnadsar (hus V) 1773, arkitekt E Palmstedt, byggherre N 
Björk, byggmästare okänd. 

Gathus (hus V), 2 vån + vindsvån. Gatufasad: gul puts. Tegel- 
tak. 

Entré: golv och trappa av kalksten, slata vaggar, fyllningsdör- 
rar adrade i grönt. 

Huset uppfördes av körsnarsi?ddermannen Nils Björk. 1950 
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innehöll det myntdirektörsbostad och avd för justering av matt 
och vikter. Nu (1989) är kansliet för Regionmusiken i Stockholm 
samt notbibliotek inrymt har. 

Byggnadsar (hus VI) 1850, arkitekt J F Abom, byggherre 
Kungl Myntet, byggmästare okänd. 

Portbyggnad (hus VI), gul puts. 1 van bandritsade paviljonger 
pa var sida om portalen. Dekorativ smidesgrind med förgylld 
krona. Paviljongernas portar har lejonmaskaroner och runda 
fönster. Förgyllda medaljonger ovan takgesims. Mittpartiet kröns 
av riksvapnet. 

Byggnadsar (hus VII) 1933-35, arkitekt E Lallerstedt, bygg- 
herre Sveriges Riksbank, byggmästare okänd. 

Gathus (hus VII, hörnhus), 3-5 van. Gatufasad: brun slätputs. 
Översta vån mot Norr Malarstrand indragen bakom kolonnför- 
sedd altan. Gardsfasad: brun sprutputs. Svart plattak. 

Entré: golv och trappa av kalksten. Vaggar av glas och stal. 
Trapphus med yttervägg av glasbetong. 

Byggnaden innehöll 1935 lokaler för Riksbankens sedeltryck- 
eri. Kv - rum för fargrivning, valsgjutning, snickeri, hardrum. Bv 
- tryckeri, sätteri, omklädningsrum, kontorsrum. 2:a van - tork- 
rum, limning, skaming, tryckeri. 3:e van - frukostrum, matsal, 
kök, rum för sedelpapper, tryckeriplatar, värdehandlingar, ar- 
kiv, galvanoplastik, mek verkstad. 4:e vån - kontor samt tv3 Igh, 
1-2 rok. 5:e van - tre Igh, 2-3 rok samt 5 rok t jungfrukammare. 

Nu har länsstyrelsen och Nordiska museet kontorslokaler i 
byggnaden. 

Kungliga Myntet 2 
Skillinggränd O 
~on tog fa s t i~he t  och daghem, inventerad 1979. 

Byggnadsar 1929, arkitekt B Jonson, byggherre Kungl Myn- 
tet, byggmästare okänd. 

Gathus (hörnhus), 3 van. Gatufasad: sockel av granit, därovan 
gul puts. Plattak. 

Interiören ar inte besökt. 
Byggnaden uppfördes för Kontroll- och justeringsverket. Nu 
finns ett daghem p2 bv, i övrigt kontorslokaler. 



Ovan: Kungliga Myntet 2, trapphus. 
Ovan th: Kungliga Myntet 1 ,  hus V,  interiör med kakelugn. 
Nedan: Kungliga Myntet, interiör, äldre foto. 



Körs barstradet 

Tv: Körsbärsträdet 30, trapplan. Nedan tv: Körsbärsträdet 
31, gard. Nedan th: Körsbärsträdet 10, lägenhetsinteriör. 

i.. 



Körs bärstradet 1 0 
Polhemsgatan 22, Hantverkargatan 59 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1899-1901, arkitekter Dorph & Höög, byggherrar 
J Olsson &N Lundstedt, byggmästare P KAndersson. 1911 hiss. 
1927 bad. 

Gathus (hörnhus), 5 van t soutvan. Gatufasad: granitsockel, bv 
sprutputsad i gratt, darovan gulbrun spritputs. Översta van och 
falt kring fönstren slatputsade. Bv bandritsad. Tomformat hörn. 
Balkonger med dekorativa srnidesracken. Gardsfasad: vit slat- 
puts. Svart plattak. 

Entrb (22): delvis glasad port. Rödlvitrutigt kalkstensgolv, 
gula vaggar, grönt tak med stucklister. Gabondörrar, kalkstens- 
trappa. 

Entré (59): urspr ekport. Vitt marmorgolv med svart fris. 
Marmortrappa med fristaende mässingsräcke. Kälat tak med 
stucklister. Glasade mellandörrar. Trapphus med gr2 vaggar, 
fönster med blyspröjsade glas. Gabondörrar. 

Besökt Iagenhet bevarar sockel-, bröst- ochsmygpanel. Stuck- 
taklist, takrosett, par- och enkeldörrar med fyllningar och skulp- 
terade överstycken. Kakelugnar, av skanktyp med reliefkakel 
resp spegel. Köket moderniserat. 

Lägenhetsstorlekar 1899: 1-4 rok, de större med jungfrukam- 
mare. Butik p3 bv. 

Gard: cementerad, muromgiven. 

Körsbärsträdet 1 1 
Hantverkargatan 55,57 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1901-02, arkitekter Hagström & Ekman, bygg- 
herre G Bergström för AB Konsumtionsföreningen, byggmästa- 
re C E Nyman. 1935 cv. 1953 bad p3 2 tr. 1974 bad, planandring- 
ar. 

Gathus, 5 van. Gatufasad: sockel av grovhuggen sandsten, 
darovan gulbrun spritputs. Gula slätputsade falt kring fönster 
och p2 5:e van. Gardsfasad: brun terrasit. Svart plattak. 

Entrb (55): sekundär port. Kalkstensgolv med vita marmor- 
kvadrater. Grönmalade vaggar, stucktaklist, pardörrar med fyll- 
ningar. Trapphus med kalkstenstrappa. 

Besökt Iagenhet bevarar sockel- och smygpanel. Stucktaklist, 
takrosett, fyllningsdörrar. Rund kakelugn med reliefkakel. 

Lagenhetsstorlekar 1901: 1-5 rok, de större med jungfrukam- 
mare. 

Gard: asfalterad, underbyggd. 
Efter inventeringen har fasaden putsats i rosa spritputs resp vit 
slätputs. 

Körsbärsträdet 1 4 
Polhemsgatan 16 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1974, arkitekter Alfreds & Larsen, byggherre R 
Gustavsson, byggmästare Z Gustavsson. 



Gathus, 6 van + soutvan. Gatufasad: soutvan av svart polerad 
natursten, dä~ovan gul spritputs. Burspråk. Gardsfasad: gul sprit- 
puts. Tak av plat och takpapp. 

Entré: rött marmorgolv, väggar av vit marmor. Vitt kasettak, 
dörrar i ljust faner. Trapphus med spiraltrappa av gr8 konststen, 
stänkrnålade väggar och tak i gult. Trapplan med brunrött 
marmorgolv, tak av gipsplattor. 

Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1974: 1-3 rok. Hobbylokal p3 bv. 
Gard: asfalterad med planteringslador. 

Körsbärsträdet 25 
Polhemsgatan l 8  
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1930-31, arkitekt O Pettersson, byggherreFastig- 
hets AB D Carnegie & Co, byggmästare E Lundberg. 

Gathus (hus I), 6 v h .  Gatufasad: gr2 slatputs. Glasat portparti. 
Gardsfasad: dito. Svart plattak. 

Entre: svart/vitrutigt golv av konststen. Stänkmalade väggar. 
Kryssvälvt tak i korridor. Trapphus med konststenstrappa, gula 
vaggar. Fyllningsdörrar. 

Gardshus (hus II), 4 van. Fasad: gril slatputs. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1930: 1-2 rok. I gardshuset 2 rok. 
Gård: plantering, cementplattor och grus, träd. 

Sedan inventeringen gjordes har fasaden spritputsats i gulbeige 
med slätputsad bv och fönsteromfattningar i gratt. 

Körsbärsträdet 26 
Polhemsgatan 20 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1902-05, arkitekt C B Ödberg, byggherre G 
Bergström, byggmästare okand. 1939 gardsunderbyggnad, cv. 

Gathus (hus I), 5 van + soutvan. Gatufasad: grön slatputs, 
spritputs i falt kring vissa fönster. Ovalt överfönster vid porten. 
Gardsfasad: grön slatputs. Svart plattak. 

Entre: sekundär port. Golv av svartlvit konststen med mean- 
derbard. Stucktaklist, takrosett. Marmortrappa med räcke av 
träbalustrar. Enkel- och pardörrar med fyllningar. Trapphus med 
konststenstrappa, fönster med blyspröjsade raglas. 

Besökt lägenhet bevarar sockelpanel, stucktaklist, takrosett, 
fyllningsdörrar. Runda kakelugnar med reliefkakel. Modernise- 
rat kök. 

Gardshus (hus II & III), 5 van. Fasader: grön slatputs. Svarta 
plattak. 

Entré (hus II & III): urspr portar. GramAlade väggar. Fönster, 
golv och tak som i hus I. överklädda enkeldörrar. 

Lagenhetsstorlekar 1902: 1-3 rok. 
Gard: cementerad, muromgiven, underbyggd med lanternin. 

Fasaden har slätputsats i mörkrosa, l :a  van och fält kring vissa 
fönster i spritputs. Fönsteromfattningar och våningslister i gr3 
slätputs. 



Körs barstradet 27 
Hantverkargatan 51,53, John Ericssonsgatan 15 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1935-38, arkitekt E Bernhard, byggherre E Bern- 
hard för Bostadsföreningen nr 27 Körsbärsträdet, byggmästare 
G Larsson. 1949 fasadandring, nytt entréparti. 

Gathus (hörnhus), 6 van. Gatufasad: gragrön slätputs. Bv band- 
ritsad. Översta van indragen med balkong langs hela fasaden. 
Gardsfasad: gul slatputs. Svart plattak. 

Entré (15): glasad port. Grönt marmorgolv, rödmalade vaggar 
med landskapsmalningar fran Kungsholmen. Trapphus med 
grön marmortrappa, enkeldörrar med påspikade lister. 

Entré (51, 53): glasad port. Golv och sockel av gra marmor. 
Stankmålade vaggar, ljusblatt tak. Landskapsmalningar. 

Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1935: 1-3 rok. 
Gard: plantering, grusgangar. 

Sedan inventeringen gjordes har fasaden slätputsats i gult. En- 
tréernas landskapsmalningar ar övermalade. 

Körs barstradet 28 
John Ericssonsgatan 13 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1935, arkitekt Cyrillus Johansson, byggherre 
Föreningen Kungholmsgarden, byggmästare H Ehrlin. 1975 
modernisering av Igh. 

Gathus, 6 van + soutvan. Gatufasad: soutvan delvis kladd med 
gr3 skifferplattor, darovan rött fasadtegel. Översta van putsad i 
mörkrosa slatputs och indragen med längsgaende balkong med 
platracke. Gardsfasad: rött fasadtegel. Svart plattak. 

Entré: sekundär port. Gratt kalkstensgolv, vävklädda vaggar i 
gult. Trapphus med kalkstenstrappa, Överklädda dörrar. 

Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1935: 1 rum och kokvra. 
Gard: plantering. 

Körs barstradet 29 
John Ericssonsgatan 11 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1935-36, arkitekt N G Kjellberg, byggherre C A 
Gustavsson, byggmästare C E F Carlsson. 

Gathus, 7 van. Gatufasad: granitsockel, därovan beige sprit- 
puts. Balkonger med pliitracken. Översta van indragen med 
balkong langs hela fasaden. Portalomfattning av granit. Gardsfa- 
sad: gul spritputs. Plattak. 

Entré: glasad port. Golv och vaggar av gra marmor, barder av 
svart marmor. Trapphus med gr3 marmortrappa, grönmalade 
vaggar, släta enkeldörrar. 

Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1935: 1 rum och kokvra, 1-3 rok, de större 

med jungfrukammare. Butiker pa bv. 
Gard: belagd med kalkstensplattor. 



Körsbärsträdet 30 
John Ericssonsgatan 9, Pontonjargatan 8 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1935-36, arkitekt K A Krendel, byggherre dito, 
byggmästare dito. 

Gathus (hörnhus), 7 van. Gatufasad: större delen av bv av 
granit, därovan gul terrasit. Balkonger med platracken. Översta 
van indragen med balkong langs hela fasaden. Portalomfattning 
(9) av granit. Gardsfasad: gul slatputs. Plattak. 

Entré (8): golv och bröstning av gra marmor. Ströpplade gröna 
vaggar med marmoreringar i rött. Trapphus med grå marmor- 
trappa, vitströpplade vaggar. Enkeldörrar i furu med mörkbetsa- 
de lister. 

Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1935: 1-3 rok. Pa bv kontor och butik. 
Gard: kalkstensplattor och plantering. 

Sedan inventeringen gjordes har fasaden slätputsats i vitt. r" .F. 

Körsbärsträdet 31 
Pontonjargatan 10 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1935, arkitekt A Stark, byggherrar Welin & 
Persson, byggmästare W Törn 

Gathus, 6 van + soutvan. Gatufasad: soutvan kladd med skif- 
ferplattor, därovan gul kalkputs. Balkonger med smidesracken. 
Översta vån indragen med balkonger längs hela fasaden. Gards- 
fasad: gul kalkputs. Plattak. 

Entré: gragrönt marmorgolv, svart marmorsockel, stankmala- 
de vaggar. Trapphus med marmortrappa, slata svartbetsade 
enkeldörrar. 

Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1935: enkelrum + pentry, 1-2 rok. Butiker 

i soutvan. 
Gard: stenparti, sma träd. 

Fasaden har sedan inventeringen fatt grabeige slatputs. 

Körs bärsträdet 32 - - 

Pontonjargatan 12, Polhemsgatan 10-14 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 

Byggnadsar 1935-37, arkitekt B Lundahl, byggherre M Sig- 
nell, byggmästare dito. 

Gathus (hörnhus), 6 van + soutvan. Gatufasad: svart granit- 
sockel, därovangril terrasit. Balkonger med smidesracken. Fasat 
hörn pa bv. Portalomfattning i svart granit. Gardsfasad: gul 
slätputs. Plattak. 

Entre (12): golv och trappa av grå marmor. Gröna vaggar och 
tak. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med slata enkeldörrar. 

Entré (10): golv, trappa och dörrar som i (12), gula vaggar. 
Faltindelat tak. 

Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1935: 1-4 rok, 6 rok. Butiker i soutvan. 
Gard: kalkstensplattor, buskar. 





Morellträdet 

Nedan tv: Morellträdet 25, entré. 
Nedan th: Morellträdet 23, lägenhetsinteriör. 
Nederst tv: Morellträdet 20, gård med muralmålning. 
Nederst th: Morellträdet 24, trapphus. 



Morellträdet 4 
Bergsgatan 33, Pilgatan 23 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1938-40, arkitekt N Karlsson, byggherre A Lin- 
neroth, byggmästare dito. 

Gathus (hörnhus), 6 van. Gatufasad: bv av naturstensplattor, 
därovan ljusbrun terrasitputs. Burspråk, balkonger med plat- 
racken. Översta van indragen med räcke langs hela fasaden. 
Gardsfasad: gul sprutputs. Svart plattak. 

Entre (23): urspr glasad port. Golv och bröstning av vitgrön 
marmor. Flingmalade väggar. Trapphus med slata brunbetsade 
dörrar. 

Inga lägenheter är besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1938: 1-3 rok. 
Gard: underbyggd, asfalterad. 

Morellträdet 5 
Pilgatan 21 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1929-30, arkitekt S Kjellberg, byggherre Fastig- 
hets AB Morellträdet, byggmästare H Björkman. 

Gathus, 6 van. Gatufasad: granitsockel, därovan gr3 slatputs. 
Bursprak, balkonger med smidesracken, utmed hela fasaden p8 
den översta indragna van. Portalomfattning av råhuggen granit. 
Gardsfasad: grå slätputs. Svart plattak. 

Entre: urspr krysspröjsad port. Golv, trappa och bröstning av 
grön marmor. Vitavaggar. Förgylld taklist, taket flammigt blatt. 
Glasade mellandörrar. Trapphus med gragröna vaggar, dekor- 
malningar i fönstersmygar, fyllningsdörrar. 

Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar varav en raglasad. 
Köket delvis moderniserat. 

Lägenhetsstorlekar 1929: 2-3 rok, 1-2 rum och kokvra. 
Gard: asfalterad, plantering och trad. 

Sedan inventeringen gjordes har fasaden blivit gulbeige. 

Morellträdet 6 
Hantverkargatan 42 A, B, Pilgatan 19 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsår 1883-84, arkitekt A W B-m (tro1 AWBergström), 
byggherre C Wallén, byggmästare dito. 1923 fasadförenkling. 
1934 wc. 1971 genomgripande ombyggnad, butiker p8 bv, bad, 
hissar, fasadförenkling. 

Gathus (hörnhus), 5 van. Gatufasad: bv av gra bandritsad 
terrasit, darovan gragul terrasit. Pilastrar mot Hantverkargatan, 
takgesims. Gardsfasad: brun sprutputs. Svart plattak. 

Entrélkörport (19): sekundär smidesgrind, asfalterat golv, put- 
sade vaggar. Trapphus med golv och trappa av brun kalksten. 
Flingmålade väggar, slata lagenhetsdörrar. 

Besökt lägenhet bevarar ingen ursprunglig inredning. 
Lagenhetsstorlekar 1883: 1-4 rok. 
Gard: asfalterad, stor skorsten fran värmecentral. 



Morellträdet 8 
Hantverkargatan 52, Polhemsgatan 24 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1885, arkitekt osign ritn (tro1 C Flycht), byggher- 
re C Flycht, byggmästare dito. 1890 verkstad i stallet. 1905 
nybyggt gårdshus p8 stallets plats, wc p8 gathusets bv. 1929 
bostäder i butikerna p3 bv. 1974 rivning av gardshus, hissar. 

Gathus (hörnhus), 5 van + soutvan. Gatufasad: bv av gra 
slatputs, därovan rött tegel. Bv mticerad. Fönsteromfattningar 
och vånlister i ljusgra slät- resp spritputs. Fasat hörn, frontoner 
med trappstegsformade krön. Portal (52) med kolonetter. Gards- 
fasad: gul slatputs. Svart plattak. 

Entre (52): urspr skulpterad port. Golv och trappor av kalksten. 
Hög panel med fyllningar, släta pilastrar. Kryssvälvt tak. Inre 
entré med svarttvitt marmorgolv, bröstpanel med fyllningar, 
därovan ljust gula väggar. Stucktaklist, takrosett. Glasade mel- 
landörrar. Trapphus med fyllningsdörrar. 

Besökt lägenhet bevarar sockelpanel, stucktaklist, takrosett. 
Lagenhetsstorlekar 1885: 1-4 rok. 
Gard: underbyggd, plantering och asfalt, hög lanternin. 

Morellträdet 12 
Hantverkargatan 44 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1885, arkitekt 1) G Nerman 2) C Kleitz 3) E 
Stenhammar - fasad, byggherre 1) H P Sjöström 2) M Lindskog 
& J  Larsson 3) P A Granat, byggmästare 1) Sjöström 2) Larsson 
3) Granat. 1923 viss förenkling av fasaden. 1971 genomgripande 
ombyggnad, rivning av stall, hiss, cv, kontor p3 gårdshusets bv. 

Gathus (hus I), 5 van. Gatufasad: bv gra bandritsad slatputs, 2:a 
van gul mticerad slatputs, darovan gul terrasit. Pilastrar, kraft- 
iga vanlister. Gardsfasad: gul sprutputs. Svart plattak. 

Entrélkorporl: urspr port, cementerat golv. Välvda väggfält 
med pilastrar bärande rikt profilerade tvärbalkar i gult och gratt. 
Trapphus med glasade mellandörrar, golv av svart/vitrutig marmor 
med vit fris. Flingmalade väggar. Släta dörrar. 

Besökt lägenhet bevarar ingen ursprunglig inredning. Butik 
med ateruppsatt glastak, dekormalat i grablatt. 

Lägenhelsslorlekar 1885: 2-3 rok. Butiker p% bv. 
Gardshus (hus II), 4 van. Fasad: gul sprutad terrasit. Svart 

plattak. 
Interiören ar inte besökt. 
Gard: asfalterad, träd. Fd envanig vagnsbod med gul sprutputs, 

numera kontor. 

Morellträdet 1 3 
Hantverkargatan 46 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1885-86, arkitekt C Kleitz, byggherre 1) J A 
Petterson (&P A Granat) 2) N J Johansson, byggmästare 1) dito 
2) N J Johansson. 1944 hyvling av fasaden. 1971 genomgripande 
fasadrenovering och ombyggnad, planandring, bad, hiss, cv. 



Gathus (hus I), 5 van. Gatufasad: bv gr3 sprutputs, darovan 
brun. 2:a vån rusticerad, 3:e-4:e pilastrar, vanlister, takgesims. 
Gardsfasad: gr3 terrasit. Svart plattak. 

Entrélkörport: sekundär port. Asfalterat golv, vaggar med pila- 
strar bärande mellanbalkar. Stucktakiist, takrosett. Trapphus 
med kalkstenstrappa, golv av svartlvit marmor, flingmalade 
vaggar, slata dörrar. 

Besökt lägenhet bevarar ingen ursprunglig inredning. 
Gardshus (hus II), 4 v h .  Fasad: gul sprutputs. Svart plattak. 
Interiören ar inte besökt. 
Lagenhetsstorlek 1885: 1-3 rok, i gardshuset 2 rok. 
Gard: underbyggd, asfalterad, brandmursmalning p8 gardshu- 

sets baksida. 

Morellträdet 14 
Gambrinusgatan 2, 4, Hantverkargatan 48 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1885, arkitekt C Kleitz, byggherrar P A Granat & 
J A Pettersson, byggmästare dito. 1923 fasadförenkling, wc. 
1941 cv. 1968 genomgripande modernisering. 

Gathus (hörnhus, hus I), 5 vån + soutvan. Gatufasad: bv av 
ljusbrun slatputs, darovan beigerosa slatputs. Vånlister. Gårdsfa- 
sad: beigerosa slatputs. Rött plattak. 

Entré (2): sekundär port. Golv av svartlvitrutig marmor. Gr3 
vaggar, fyllningsdörrar. Trapphus med kalkstenstrappa, vissa 
dörrar Överklädda. 

Gardshus (hus II), 4 van. Fasad: beigerosa slatputs. Rött plit- 
tak. 

Entré (4): golv och trappa av kalksten, kälat tak, slata dörrar. 
Besökt lägenhet bevarar vissa dörr- och fönsterfoder. Köket 

delvis moderniserat. 
Lagenhetsstorlekar 1885: 1-3 rok, pabv butik. 2 rok i gardshu- 

set, verkstad p8 bv. 
Gard: underbyggd, asfalterad, verkstadsskjul. 

Morellträdet 16 
Bergsgatan 35-39 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1974, arkitekt Erik Ahlin Arkitektkontor AB, 
byggherre 1) Svenska Industribyggen AB 2) Familjebostäder 
AB, byggmästare E Lindquist. 

Gathus, 6 vån. Gatufasad: rött tegel. Bursprak. Gardsfasad: rött 
tegel. Plattak. 

Entré (37): alluminiumport. Konststensgolv, tegelväggar. Slä- 
ta dörrar. Trapphus med gula flingmalade vaggar, spiraltrappa. 

Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1974: 1-2 rok. 
Gard: underbyggd, cementplattor, viss plantering. 

Tidigare lag har Kungsholms gamla Sockerdricksfabrik. 



Morellträdet 20 
Bergsgatan 41-45, Gambrinusgatan 6 , 8  
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsår (hus I) 1898-1900, arkitekt osign ritn, byggherre 
St Erics Bryggeri Aktiebolag, byggmästare F Pettersson. 1975 
genomgripande ombyggnad. 

Gathus (hus I), 4 van t soutvan. Gatufasad: ljusgul slatputs. 
Rundbagefiis nedanför takgesims. Gardsfasad: gul slatputs. Svart 
plattak. 

Entré (41): port med fyllningar och överfönster. Golv och 
trappa av kalksten, kälat tak, slata dörrar. 

Besökt Iägenhet bevarar ingen ursprunglig inredning. 
Lägenhetsstorlekar 1898: enkelrum, 1-3 rok. 

Byggnadsår (hus II) 1975, arkitekt Omo/Andersson, byggher- 
re Stockholms Fastighetskontor, byggmästare okänd. 

Gathus (hus II), 6 van. Gatufasad: rött tegel. Indragna balkong- 
er med konststensracken. Envanig gul sprutputsad utbyggnad 
mot gatan. Gardsfasad: rött tegel. Svart plattak. 

Entré (6): golv och spiraltrappa av konststen. Gula vaggar. 
Inga lagenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1975: 2-5 rok, daghem p3 bv. 
Gard: delvis planterad, brandmursmalning fran 1981 med 

motivet "Parkfesten" av bildgruppen Katten. 
1883 byggdes p3 tomten ett brygghus och jäskallare. 

Morellträdet 21 
Gambrinusgatan 1, Hantverkargatan 50 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1931-32, arkitekt C Åkerblad, byggherrar A Se- 
ling & J Pettersson, byggmästare A Seling. 

Gathus (hörnhus), 6van. Gatufasad: bv av grii terrasit, därovan 
gragul slatputs. Översta van indragen med balkong langs hela 
fasaden. Gardsfasad: gragul slatputs. Svart plattak. 

Entre (50): glasad port. Golv, trappa och bröstning av kalksten. 
Tvafargade vaggar i grön marmorering ochgult. Taket dekorma- 
lat med geometriska mönster. Trapphus med slata brunbetsade 
dörrar. 

Besökt Iägenhet bevarar nagon fyllningsdörr och urspr köksin- 
redning. 

Lägenhetsstorlekar 1931: 1-3 roksamt 1 rumoch kokvra. P2 bv 
butiker och portvaktslägenhet. 

Gard: underbyggd, asfalterad, blomlador. Mur och smidessta- 
ket mot angränsande gardar. 
Sedan inventeringen har fasaden putsats ljusbrun. 



Morellträdet 22 
Gambrinusgatan 3 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1931-32, arkitekt C Åkerblad, byggherre E Fors- 
blad, byggmästare dito. 

Gathus, 6 van. Gatufasad: gul slätputs. Framspringande mitt- 
parti. Översta van indragen med racke framför. Portalomfattning 
av gr3 terrasit. Gardsfasad: gragul slätputs. Svart plattak. 

Entré: urspr port. Golv, trappor och bröstning av brun kalksten. 
Släta väggar och tak. Trapphus med bruna dörrar. 

Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1931: 1 rok samt 1 rum och kokvra. 
Gard: underbyggd, asfalterad. 

Morellträdet 23 
Gambrinusgatan 5 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1931-32, arkitekt M Dahlberg, byggherre A 
Norhagen, byggmästare C G Kjellberg. 

Gathus, 6 van t soutvan. Gatufasad: bv gra terrasit, darovan 
rödgul slätputs. Tva framspringande partier, översta vån ngt 
indragen med racke framför. Gardsfasad: gragul sprutputs. Svart 
plattak. 

Entré: glasad port. Golv, trappa och bröstning av grön marmor. 
Landskapsmotiv malade pa väggarna. Trapphus med gröna 
fyllningsdörrar. 

Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett och köksinredning. 
Lägenhetsstorlekar 1931: 1 rok. 
Gard: underbyggd, asfalterad. 



Morellträdet 24 
Bergsgatan 49 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1931-32, arkitekter Bocander & Cronvall, bygg- 
herrar J Wadsjö & I Hedbom, byggmästare I A Hedbom. 

Gathus, 6 van + soutvan. Gatufasad: grön slätputs. Bv bandrit- 
sad. Burspråk, balkonger med piaträcken. Översta van indragen 
med racken utmed hela fasaden. Gardsfasad: gulgrön slatputs. 
Rött plattak. 

Entré: urspr port. Golv, trappa och bröstning av grön marmor. 
Trapphus med vavkladda vaggar, brunbetsade fyllningsdörrar. I 
trappans mitt metallracke med mässingsdetaljer. 

Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1931: 1-2 rok, 1 rum och kokvra. 
Gård: underbyggd, asfalterad. 

Morellträdet 25 
Bergsgatan 47, Gambrinusgatan 7 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1931, arkitekt T Sellman, byggherre A Lundh, 
byggmästare H Eriksson. 

Gathus, 6 van. Gatufasad: gul slatputs. Översta van indragen 
med balkong. Bv med genomfart för Gambnnusgatan. Portal- 
omfattning (47) av gr3 terrasit. Gardsfasad: gulbrun terrasit. 
Svart plattak. 

Entré (47): urspr port. Golv och trappa av grön marmor. 
Grönmarmorerad bröstning. Dekormalade vaggar med horison- 
tala band i gultlgrönt, vertikala silverfalt med grabruna rankor. 
Taket blåmalat. Trapphus med gulflammigaväggar, brunadrade 
fyllningsdörrar med målad dekor över. 

Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1931: 1 rok, enkelrum med pentry. 

Gården ar inte besökt. 

Morellträdet 26 
Bergsgatan 51, Polhemsgatan 26, 28 
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982. 

Byggnadsar 1961-63, arkitekt A Frid, byggherre F Ericsson, 
byggmästare dito. 1966 kontorsinredning och planandring 2:a 
van. 

Gathus: (hörnhus), 7 van. Gatufasad: bv-2:a vån av marmor- 
plattor, darovan grabrun terrasit. Bursprak med korrugerad plat, 
balkonger. Bv-2:avan har fasat hörn med pelare framför. Gards- 
fasad: brun terrasit. Tak av kopparplat. 
Entré (28): alluminium port. Gratt marmorgolv, vita marmor- 

väggar. Släta dörrar. 
Inga lägenheter ar besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1961: 1 rum och kokvril, 1-2 rok samt 4 

rok. Bv med butiker och kontor. 
Gard: underbyggd, planteringar och plattor. 



Tv: Morellträdet 26, fasaddetalj. 
Ovan: Morellträdet 5, trapphus. 
Nedan: Kvarteret Morellträdets gård. 




